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1. Аналіз роботи за 2018-2019 навчальний рік 

 
Педагогічний колектив ДЮСШ в 2018-2019 навчальному році продовжує 

працювати над виконанням основних законодавчих актів: Конституції України, 

законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», розпоряджень 

обласної та міської адміністрацій наказів обласного управління освіти і науки, 

міського відділу освіти, обласного та міського управління з питань фізичної 

культури та спорту. З метою реалізації освітньої реформи в місті, відповідно до 

рішення п’ятдесят першої сесії сьомого скликання Охтирської міської ради від 

09.11.2018 року № 1347-МР закладу надана фінансова та кадрова автономія. 

Матеріальна база 

Будівля  школи прийнята в експлуатацію у 1955 році і розташована на 

земельній ділянці площею 202,3 га. Навчально-тренувальна робота  проходить 

на власній базі - спортивна зала площею 140м2 та орендована спортивна зала 

90,3м2. Для проведення якісної навчально-тренувальної роботи, на безоплатній 

основі, між адміністрацією ДЮСШ та адміністраціями загальноосвітніх шкіл 

міста заключені двосторонні угоди, щодо використання спортивних залів 

закладів міста. Школа має приміщення спортивний зал -141.0м2, роздягальні – 

5.8 м2 і 5.2 м2, кабінет директора – 9.8м2, мед. кабінет ( пристосований) – 10.6 

м2, коридор – 17.6 м2, коридор - 8.62, туалет ( в приміщенні ) – 1.7м2, тамбур – 

2.8 м2. . Школа має централізоване водопостачання та  центральну каналізацію, 

замінено в 2008 році на пластикову основу. Має лічильник води. Опалення 

централізоване в задовільному стані. Енергопостачання замінено  в 2010 році, 

встановлено енергозберігаючі лампочки. Територія закладу становить 0.0394 га, 

яка упорядкована, має зручні лавочки для відпочинку дітей та їх  батьків. 

Заклад має зручний під’їзд, біля школи розташована зупинка маршрутного 

таксі. 

Тренерсько-викладацький склад 

  У 2018 з метою сприяння розвитку спорту серед дітей та молоді, а також 

створення умов для доступності занять дітьми фізичною культурою та спортом, 

популяризації здорового способу життя рішенням Охтирської міської ради 

«Про введення додаткових посад до штатного розпису комунального 

позашкільного навчального закладу «Охтирська дитячо-юнацька спортивна 

школа» та внесення змін до Статуту комунального позашкільного навчального 

закладу» від 27.09.2018 № 1309-МР році  в структурі Охтирської ДЮСШ 

організоване функціонування відділень гандболу та футболу. Відповідно до 

наказу відділу освіти Охтирської міської ради від 28.09.2018 № 371, внесені 

зміни до штатного розпису закладу, ввівши чотири штатних одиниці тренерів-

викладачів з футболу та однієї одиниці тренера-викладача з гандболу з 

01.10.2018 року. У 2018-2019 навчальному році штатними працівниками школа 

була забезпечена на 100%. Станом на 14.01.2019 року чисельність працівників 

школи становить: тренерсько-викладацький склад – 21 чоловік, з них 3 
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сумісники та 2 сумісництва, обслуговуючого персоналу – 4 чоловіки, з них 3 

медичних працівника та 1 прибиральниця. Навчально-тренувальний процес у 

закладі забезпечує 21 тренер-викладач. Серед них три «Майстри спорту 

України» Єрмоленко О.О., Єрмак В.І.,та Єлізарова Л.П.; один «Майстер спорту 

міжнародного класу» Меєрович Ю.М. 

   Стимулювання та заохочення тренерсько-викладацького складу є одним з 

важливих чинників підвищення спортивних результатів  вихованців закладу.  

П’ять тренерів-викладачів ДЮСШ згідно рішення виконкому Охтирської 

міської ради від отримують надбавки за підготовку чемпіонів та призерів 

Всеукраїнських та Міжнародних змагань це: 

     Меєрович Ю.М. старший тренер-викладач з боротьби дзюдо – 35%; 

     Литвиненко В.В. старший тренер-викладач з легкої атлетики – 15%; 

     Єлізарова Л.П. тренер-викладач з боротьби дзюдо – 30%; 

     Кісіль В.І. тренер-викладач з боротьби дзюдо – 20%; 

     Сидоренко О.О. тренер-викладач з легкої атлетики – 30%. 

Атестація тренерів-викладачів 2018-2019 навчального року проводилась 

згідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року 

№ 45 «Про порядок проведення атестації (тренерів-викладачів)» та планом 

заходів з проведення атестації тренерів-викладачів школи. За минулий 

навчальний рік 2 тренера-викладача пройшли курси підвищення кваліфікації на 

базі кафедри теорії та методики спорту в Сумському державному 

педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.  У 2018-2019 навчальному 

році у школі працював такий кадровий склад: 

тренер-викладач І категорії – 2; 

тренер-викладач ІІ категорії – 11. 

 

Організація навчально-тренувального процесу 

Організація навчально-тренувального процесу відповідає річному плану 

роботи, який відображає найголовніші питання та перспективи. Коло 

обов’язків, що виконує кожен працівник за своєю посадою, визначено 

посадовими інструкціями.  

На початок 2018-2019 навчального року у ДЮСШ до навчально-

тренувальної роботи залучено 410 вихованців на 8 відділеннях з видів спорту: 

- боротьба дзюдо; 

- боротьба самбо; 

- легка атлетика; 

- спортивна акробатика; 

- теніс настільний; 

- лижні гонки; 

- бокс; 

- баскетбол. 

З 01.10.2018 року відповідно до наказу відділу освіти Охтирської міської 

ради від 28.09.2018 № 371, внесені зміни до штатного розпису, що збільшило 
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кількість вихованців закладу, до навчально-тренувальної роботи залучилось 

504 вихованці на 10 відділеннях з видів спорту. На даний час в закладі 

навчається 604 вихованці в 55 навчально-тренувальних групах. 

    Розподіл навчального навантаження між тренерами-викладачами проведено 

відповідно до штатних нормативів за погодженням з відділом освіти 

Охтирської міської ради. 

    Для тренерів-викладачів був складений розклад занять, проведені медичні 

огляди вихованців та працівників ДЮСШ, затверджені списки навчально-

тренувальних груп. Ділова документація школи з питань зарахування 

вихованців оформлюється у відповідності до нормативних вимог.  

   Для проведення навчально-тренувальної роботи, на безоплатній основі, між 

адміністрацією ДЮСШ та адміністраціями закладів загальної середньої освіти 

міста укладені двосторонні угоди щодо використання спортивних залів закладів 

загальної середньої освіти міста. Навчально-тренувальні заняття відділень 

ДЮСШ проводяться як безпосередньо на власній базі школи, так і на базах 

навчальних закладів міста, а саме: 

- на базах ЗОШ І-ІІІст. № 1,2, 3, 4, 5, гімназії; 

- на базах ЗОШ І-ІІст. № 6, 9. 

 

Управління закладом та внутрішкільний контроль 

      Управління школою здійснюється відповідно до річного плану роботи 

закладу, планом внутрішкільного контролю та річних планів тренерів-

викладачів. Така система планування, що відповідає «Положенню про дитячо-

юнацьку спортивну школу» і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-

тренувального процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, 

контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє  вдосконаленню 

навчально-тренувального процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 

      Адміністрацією школи протягом навчального року здійснювався 

систематичний контроль за виконанням тренерами-викладачами навчальних 

програм та річних планів. На підставі проведених перевірок адміністрацією 

школи складалися довідки та видавалися відповідні накази. Результати 

проведених перевірок розглядаються на тренерській раді школи та тренерських 

радах відділень. На кінець 2018-2019 навчального року навчальні програми і 

плани виконано у повному обсязі. 

    

Участь вихованців у змаганнях 

 Згідно з календарними планами спортивно-масових заходів серед 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл області та школярів, викликів-

положень про проведення змагань вихованці відділень школи у 2018-2019 

навчальному році приймали участь у змаганнях різного рівня. 

 

2018-2019 навчальний рік 

 Кількість учасників Кількість призерів 
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Міські  831 328 

Обласні 1208 645 

Всеукраїнські 235 144 

Кубки та чемпіонати 

України 

48 14 

Міжнародні  11 6 

 

Кращі досягнення 

    Про активну діяльність ДЮСШ свідчать вагомі досягнення наших 

вихованців, про які можна дізнатись з сайту нашого закладу. Назву лише кілька 

за 2018-2019 навчальний рік. Це командний чемпіонат України серед ДЮСШ 

та СДЮШОР (2003 р.н. та молодші) 13-15.09.2018 м. Харків, в складі збірної 

команди Сумської області Ставицька Анна ІІ місце. Всеукраїнські змагання з 

футболу «Шкіряний м’яч» 12.04.2019 м. Суми, команда Охтирської ДЮСШ – І 

місце. Чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юніорів  08-

12.11.2018 м. Львів Зенова Єлизавета та Ткаченко Дар’я – ІІ місце. Зональний 

чемпіонат України з боксу серед юнаків 2005-2006р.н.. 13-16.03.2019 м. Суми 

Залавський Віталій – ІІ місце. Міжнародний турнір з дзюдо «Путь к олимпу» на 

призи ЗМС РБ С.Шундікова серед юнаків 2005-2006 р.н. 14-15.03.2019 м. Новая 

Гута (Білорусія) Колодяжний Єгор – І місце. Міжнародний турнір з дзюдо 

«Budapest Cup» 27-28.04.2019 м. Будапешт (Угорщина) Закаблук Денис – І 

місце, Рогальський Богдан – ІІ місце, Чернишенко Іван – ІІІ місце. Чемпіонат 

України з самбо серед юнаків та дівчат середнього віку (2005-2007 р.н.) 30.05-

03.06.2019 с. Кароліно-Бугаз (Одеська область) Мандрика Ангеліна, 

Колодяжний Єгор, Меша Дмитро – І місце, Верьовка Софія, Чернишенко Іван – 

ІІ місце, Меша Дмитро, Рогальський Богдан, Тіхонов Артур, Мандрика 

Ангеліна – ІІІ місце. Міжнародний турнір зі спортивної акробатики 

«ФОРТЕЦЯ» 30.05-02.06.2019 м. Білгород-Дністровськ  Спасьонова Поліна та 

Колесник Дприна – ІІ місце. Чемпіонат України з боксу серед школярів 2005-

2006 р.н. 11-16.06.2019 м. Умань Залавський Віталій – ІІ місце.         Відповідно 

до положення про «Єдину спортивну класифікацію України», затверджену 

наказом Міністерства сім’ї, молоді та спорту України від 11.10.2013р. № 582 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2013р. за № 

1861\24393 та виконання відповідних кваліфікаційних норм та вимог до видів 

спорту вихованцям Охтирської ДЮСШ були присвоєні спортивні розряди. 

 

КМС І розряд ІІ розряд ІІІ розряд  І-ІІІюн.розряди 

2018-2019 навчальний рік 

 2 – дзюдо, 

1 – сп.акр.,  

1 – самбо, 

1 – бокс. 

2 – л. атлетика, 

1 – сп. акр., 

1 – теніс наст.. 

5 – л. атлетика, 

2 – бокс,  

1 – теніс наст.. 

92 
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Всього 5 4 8 92 

 

Спортивно-масова робота 

 Протягом року проявлялась тісна взаємодія ДЮСШ з загальноосвітніми 

школами міста та відділом молоді та спорту Охтирської міської ради в 

проведенні спортивно-масових заходів «Олімпійське лелеченя», «Козацький 

гарт», «День захисту дітей», «Олімпійський день бігу», легкоатлетичний крос 

пам’яті тренера-викладача ОДЮСШ В.І.Шимка та інші. 

 

Виховна робота 

    Тренери-викладачі та адміністрація закладу усвідомлюють, що розуміння 

вихованцями своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі 

залежить від вірно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. 

Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі закладу залишається 

забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й 

самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими 

цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Виходячи з цього виховна 

діяльність закладу була організована за напрямками: 

- громадянсько-патріотичне виховання; 

- трудове виховання; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- профілактика шкідливих звичок. 

      В закладі створений банк даних соціально незахищених категорій дітей. З 

загальної кількості вихованців закладу 88 вихованців пільгових категорій.  

Під час літньої оздоровчої кампанії для дітей пільгового контингенту 

організовано відпочинок в оздоровчих таборах за рахунок коштів місцевого 

бюджету. Роботу з соціально незахищеними категоріями дітей проведено на 

достатньому рівні. 

Придбання 

    За звітній період в заклад було придбано: 

- на відділення баскетболу – м’ячі баскетбольні 4 штуки, м’ячі волейбольні 

15 штук, форма волейбольна та баскетбольна 30 комплектів; 

- на відділення боротьби самбо – форма самбіста 5 штук, куртка самбо 4 

штуки, борцівки 3 пари; 

- на відділення бокс – рукавиці боксерські 8 пар, шоломи боксерські 6 

штуки, форма боксера 8 комплектів, груші боксерські 4 штуки, мішок 

боксерський 3 штуки, захист преса 3 штуки; 

- на відділення гандболу – м’ячі 10 штук; 

- на відділення футболу – фішки 52 штуки, маніжки 40 штук,  табло 1 

штука, машинка для розмітки футбольного поля 1 штука, м’ячі набивні 10 

штук, м’ячі 64 штуки. 

Організація літнього оздоровлення 
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Літня оздоровча кампанія, яка проводиться в ДЮСШ – це час активного 

відпочинку, різноманітна спортивно-оздоровча діяльність. Канікули 

дозволяють вихованцям найбільше часу приділити улюбленому виду спорту. 

Основна мета літньої роботи з дітьми – це забезпечення безперервного 

навчально-тренувального процесу і оздоровлення учнів. В цьому році 102 

вихованці оздоровились в пришкільному таборі з денним перебуванням 

«Олімпієць» (профільному, спортивного спрямування), де юні спортсмени 

розвивались фізично, загартовувались психологічно, набували навичок 

різноманітної діяльності.  

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності 

     З метою забезпечення здорових і безпечних умов під час навчально-

тренувального процесу, запобігання нещасним випадкам серед вихованців, 

проводиться робота з тренерсько-викладацьким складом щодо дотримання 

чинного законодавства з охорони праці у відповідності до нормативних 

документів з питань попередження усіх видів травматизму та охорони життя і 

здоров'я. У закладі створені належні умови для безпечного навчання 

вихованців, постійно триває робота з профілактики дитячого травматизму та 

формуванню здорового способу життя. В закладі систематично проходить 

робота з упорядкування нормативно – правової документації з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці, пожежної безпеки. 

   Наказом по школі призначається відповідальна особа за організацію 

роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед вихованців, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються 

цільові інструктажі з вихованцями перед виїздом на спортивні змагання.  

 

Медичний супровід навчально-тренувальної роботи 

Поза увагою не залишається і турбота про здоров’я вихованців. Протягом 

року і під час прийому учнів до школи діти проходять медичне обстеження. 

Тренери-викладачі слідкують, щоб на тренуваннях не було перевантажень, 

перетренувань. До  навчально-тренувальних занять вихованці допускаються 

тільки з дозволу лікаря при наявності медичної довідки. Медичні працівники 

закладу обов’язково присутній на всіх спортивно-масових заходах, що 

проводяться на базі спортивної зали ДЮСШ, с/к « Гарт» та базах 

загальноосвітніх шкіл міста де займаються вихованці школи. 

Влітку цього року завідуючим господарством та техперсоналом було 

прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі школи до нового 2019-2020 

навчального року. Запланований косметичний ремонт закладу. 

     З метою ознайомлення з інформацією про роботу та досягнення вихованців 

закладу створений та постійно підтримується веб-сайт закладу. Діяльність 

ДЮСШ висвітлюється на веб-сайтах відділу освіти, Охтирської міської ради та 



9 

 

місцевих ЗМІ. Це, безсумнівно, є гарною рекламою, тому в школу звертається 

багато батьків з проханням про зарахування їх дітей до спортивної школи. 

     

2. Організація навчально - тренувальної та спортивної 

роботи. 

2.1. Організаційна робота 

 
Січень 

№ 

з/п 

 

ЗМІСТ 
 

Відповідальний 

 

Відмітки 

про 

виконання 

1  Провести першість відділення з лижних гонок. Бондаренко В.А.  

2 Провести змагання та культурно – масові 

заходи  згідно плану ДЮСШ на зимові 

канікули. 

Тренери-викладачі.  

3 Вивчити та проаналізувати календарний план 

обласних змагань із видів спорту  на 2020 рік 

та надати підтвердження на участь команд у 

змаганнях. 

Адміністрація, 

тренер – викладачі. 

 

4 Провести засідання тренерської ради з легкої 

атлетики. 

Старший тренер-

викладач. 

 

5 Провести засідання тренерської ради 

відділення дзюдо. 

Старший тренер-

викладач. 

 

6 Взяти участь у чемпіонаті України  з легкої 

атлетики серед юнаків у приміщенні. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

7 Взяти участь у чемпіонаті області з лижних 

гонок серед дорослих, юніорів, юнаків м. 

Суми. 

Адміністрація, 

тренер-викладач. 

 

8 Відвідувати уроки фізичної культури в ЗНЗ з 

метою відбору здібних дітей до занять спортом 

на відділеннях ДЮСШ. 

Тренери-викладачі.  

9 Взяти участь у Новорічному турнірі з тенісу 

настільного ХВОУФКС м. Харків. 

Тренер-викладач.  

10 Взяти участь у Відкритому чемпіонаті 

Сумської області з л\а у приміщенні серед 

збірних команд міст і районів. 

Тренери-викладачі.  

11 Взяти участь у «Winter challenger Cup». Тренери-викладачі.  

12 Взяти участь у відкритому турнірі з футзалу Тренери-викладачі.  
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«Різдвяний». 

13 Взяти участь у турнірі з гандболу. Тренер-викладач.  

14 Взяти участь у чемпіонаті області з боротьби 

самбо . 

Тренер-викладач.  

15 Провести засідання тренерської ради 

відділення футболу. 

Старший тренер-

викладач. 

 

16 Взяти участь у обласних змаганнях серед учнів 

ДЮСШ з баскетболу. 

Тренер-викладач.  

17 Взяти участь у Суперкубку Сумської області з 

баскетболу. 

Тренер-викладач.  

18 Взяти участь у матчевих зустрічах з баскетболу  Тренер-викладач.  

19 Взяти участь у Чемпіонаті Сумської області з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

Лютий 

1 Взяти участь в міському святі «Проводи зими». Тренери-викладачі.  

2 Провести засідання тренерської ради школи Адміністрація, 

тренери-викладачі 

 

3 Подавати щомісячно інформацію на 

телебачення, пресу про результати виступів 

спортсменів міста в обласних та 

Всеукраїнських змаганнях. 

Адміністрація, 

тренери –

викладачі. 

 

4  Взяти участь у Всеукраїнських змаганнях з 

легкої атлетики на призи ЗМСУ Ю. Білонога. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

5 Взяти участь  у заходах присвячених 

святкуванню  «Валентинів день». 

Тренери-викладачі.  

6  Підтримувати тісний контакт з директорами , 

заступниками директорів з виховної роботи, 

класними керівниками, вчителями фізичної 

культури ЗНЗ з метою залучення дітей до 

занять в ДЮСШ. 

Тренери-викладачі.  

7 Взяти участь у чемпіонаті м. Суми з боксу Тренер-викладач.  

8 Взяти участь у чемпіонаті України з дзюдо 

серед кадетів 

Тренери-викладачі.  

9 Взяти участь у чемпіонаті України з л\а серед  

юнаків у приміщенні  

Тренери-викладачі.  

10 Взяти участь у обласних іграх з єдиноборств 

серед школярів «Combat Cames» з дзюдо. 

Тренери-викладачі.  

11 Взяти участь у першості Охтирського району з 

дзюдо. 

Тренери-викладачі.  

12 Взяти участь у відкритому обласному турнірі з 

самбо «Побратими». 

Тренери-викладачі.  
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13 Взяти участь у «Winter challenger Cup». Тренери-викладачі.  

14 Взяти участь у обласних змаганнях серед учнів 

ДЮСШ з баскетболу. 

Тренер-викладач.  

15 Взяти участь у матчевих зустрічах з баскетболу  Тренер-викладач.  

16 Взяти участь у Чемпіонаті Сумської області з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

Березень 

1 Взяти участь у першості області з лижних 

гонок в залік обласних ігор школярів м. Суми. 

Адміністрація, 

Бондаренко В.А. 

 

2 Взяти участь у ХXVІІІ обласних спортивних 

іграх школярів з баскетболу м. Суми. 

Адміністрація, 

Єрмак А.І. 

 

3 Провести засідання тренерської ради з легкої 

атлетики. 

Ст.тренер-

викладач. 

 

4 Організувати медичний огляд вихованців 

ДЮСШ. 

Адміністрація,    

мед. Працівники. 

 

5 Взяти участь у святкових заходах присвячених 

«Весна прийшла». 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

6 Провести засідання тренерської ради 

відділення дзюдо та футболу. 

Ст.тренер-

викладач. 

 

7 Взяти участь у обласних змаганнях серед 

юнаків та дівчат з  настільного  тенісу. 

Адміністрація, 

тренер-викладач. 

 

8 Взяти  участь у  Всеукраїнському турнірі   

«Київська весна» з боротьби дзюдо. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

9  Взяти участь у чемпіонаті України з легкої 

атлетики серед  ДЮСШ з двоборства у 

приміщенні. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

10 Взяти участь у Всеукраїнському турнірі            

«Дитячий Фестиваль» з боротьби дзюдо. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

11 Взяти участь у Відкритому чемпіонаті 

Сумської області з боксу. 

Тренер-викладач.  

12 Взяти участь у чемпіонаті України з боксу. Тренер-викладач.  

13 Взяти участь у відкритій першості Охтирського 

району з боротьби самбо. 

Тренер-викладач.  

14 Взяти участь у відкритому чемпіонаті м. Суми 

зі спортивної акробатики. 

Тренер-викладач.  

15 Взяти участь у турнірі з міні футболу 

присвяченого пам’яті Р.К. Рапія. 

Тренер-викладач.  

16 Взяти участь у обласних змаганнях серед учнів 

ДЮСШ з баскетболу. 

Тренер-викладач.  

17 Взяти участь у матчевих зустрічах з 

баскетболу.  

Тренер-викладач.  
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18 Взяти участь у Чемпіонаті Сумської області з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

19 Взяти участь у чемпіонаті України «Стрімкий 

м’яч» з гандболу. 

Тренер-викладач.  

Квітень 

 
1 Провести засідання тренерської ради школи. Адміністрація.  

2 Взяти участь у обласних змаганнях зі 

спортивної акробатики м. Суми. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

3  Взяти участь у обласних змаганнях серед 

юнаків та дівчат з боротьби дзюдо. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі 

 

4 Взяти участь у Всеукраїнських змаганнях з 

кросу пам’яті  В. Куца с. Олексіно. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі 

 

5 Взяти участь у чемпіонаті України з легкої 

атлетики. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі 

 

6 Взяти участь у відкритому Всеукраїнському 

турнірі на призи Н. Месаблішвилі. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

7 Відвідувати уроки фізичної культури в ЗНЗ з 

метою відбору здібних дітей до занять спортом 

на відділеннях ДЮСШ. 

Тренери-викладачі.  

8 Взяти участь у відкритому чемпіонаті м. Суми 

зі спортивної акробатики. 

Тренер-викладач.  

9 Взяти участь у Всеукраїнському турнірі з 

боротьби самбо. 

Тренер-викладач.  

10 Взяти участь у відкритому міському турнірі з 

гандболу «Конотопська весна». 

Тренер-викладач.  

11 Взяти участь у Чемпіонаті Сумської області з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

12 Взяти участь у Всеукраїнських змаганнях з 

футболу «Шкіряний м’яч». 

Тренери-викладачі.  

13 Взяти участь у обласних змаганнях серед учнів 

ДЮСШ з баскетболу. 

Тренер-викладач.  

14 Взяти участь у матчевих зустрічах з баскетболу  Тренер-викладач.  

Травень 

 
1 Взяти участь у  ХXVІІІ обласних спортивних 

іграх школярів з легкоатлетичного 

чотириборства м. Суми. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

2  Провести засідання тренерської ради 

відділення легкої атлетики. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 

3 Відвідувати заняття тренерів-викладачів з 

подальшим обговоренням. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 
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4 Взяти участь у ХXVІІІ  обласних спортивних 

іграх школярів з легкої атлетики м. Суми. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

5  Спланувати спортивно-оздоровчу роботу 

ДЮСШ в літній період. 

Адміністрація.  

6  Підготувати необхідну документацію  для 

функціонування профільного спортивно – 

оздоровчого  табору «Олімпієць». 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

7 Провести засідання тренерської ради 

відділення дзюдо та футболу. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 

8 Взяти участь у обласних змаганнях з 

л/атлетичного кросу та спортивної ходьби с. 

Сад (Сумського району). 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

9 Взяти участь у чемпіонаті України  з л/а 

чотириборства серед юнаків та дівчат 2006 р.н. 

та молодше м. Чорноморськ. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

10 Взяти участь у святкових заходах до Дня 

Перемоги. 

Тренери – 

викладачі. 

 

11 Взяти участь у всеукраїнському турнірі з дзюдо 

«Кубок перемоги». 

Тренери-викладачі.  

12 Взяти участь у чемпіонаті Сумської області з 

л\а серед збірних команд міст та районів. 

Тренери-викладачі.  

13 Взяти участь у чемпіонаті України з л\а . Тренери-викладачі.  

14 Взяти участь у Чемпіонаті Сумської області з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

15 Взяти участь у обласних змаганнях серед учнів 

ДЮСШ з баскетболу. 

Тренер-викладач.  

Червень 
 

1 Провести змагання з ЗФП серед відділень 

ДЮСШ. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

2 Провести «День Олімпійського бігу». Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

3 Взяти участь у проведенні міського заходу до 

Дня захисту дітей. 

Тренери викладачі.  

4 Провести ремонтні роботи в закладі. Адміністрація.  

5 Взяти участь у чемпіонаті України серед 

юнаків та дівчат. м. Харків з л\а. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

6  Взяти участь у чемпіонаті України з л\а серед 

юнаків та дівчат.   м. Кропивницький. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

7 Провести перевідні іспити, оформити 

протоколи,сформувати списки навчальних груп 

на наступний рік. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 
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8 Провести засідання тренерської ради школи. Адміністрація.  

9 Взяти участь у чемпіонаті України з боротьби 

самбо. 

Тренер-викладач.  

10 Взяти участь у чемпіонаті України з боксу 

серед школярів. 

Тренер-викладач.  

11 Взяти участь у обласних змаганнях з л\а серед 

вихованців ДЮСШ, СДЮШОР. 

Тренери-викладачі.  

12 Взяти участь у відкритому дитячо-юнацькому 

турнірі з футболу. 

Тренери-викладачі.  

13 Взяти участь у Міжнародному турнірі зі 

спортивної акробатики «ФОРТЕЦЯ» 

Тренер-викладач.  

14 Організувати відпочинок та оздоровлення 

вихованців в літніх таборах 

Адміністрація.  

15 Взяти участь у Чемпіонаті Сумської області з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

16 Взяти участь у чемпіонаті м. Охтирки з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

Липень – серпень 

 
1 Розробити і затвердити річний план роботи 

ДЮСШ, затвердити основні задачі колективу 

на новий навчальний рік. 

Адміністрація.  

2 Затвердити тарифікаційне навантаження 

тренерсько-викладацького складу. 

Адміністрація.  

3 Скласти і затвердити розклад занять відділень 

на 2019-2020 навчальний рік. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

4 Затвердити наказом по школі списки учнів 

груп базової підготовки. 

 Адміністрація.  

5 Підготувати та Взяти участь в особистій 

першості міста з легкої атлетики. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

6 Призначити старших тренерів викладачів з 

видів спорту. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

7 Затвердити  план проведення  тренерських рад 

відділень. 

Адміністрація, 

 т..тренери-

викладачі 

 

8 Провести засідання ради школи. Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

9 Взяти участь у відкритій першості району з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

10 Взяти участь у чемпіонаті м. Охтирки з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

Вересень 
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1 Провести медичний огляд вихованців. Адміністрація,мед. 

Працівники. 

 

2 Взяти участь в міських заходах присвячених 

Дню фізичної культури і спорту. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

3 Підготувати та заключити договори про 

співпрацю з директорами шкіл міста. 

Адміністрація.  

4 Затвердити планову документацію 

тренерського складу: річні плани, робочі плани 

та інше. 

Адміністрація.  

5 Затвердити вступні та перевідні контрольні 

вимоги. 

Адміністрація.  

6 Взяти участь у проведенні урочистих зборів, 

присвячених Дню вчителя. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

7 Провести інструктажі з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки 

для працівників. 

Адміністрація, 

відповідальна 

особа. 

 

8 Провести засідання тренерської ради 

відділення дзюдо. 

Старший тренер – 

викладач. 

 

9 Взяти участь у чемпіонаті України серед 

юнаків та дівчат з легкої атлетики м. Харків. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

10 Взяти участь у обласних змаганнях з легкої 

атлетики серед учнів ДЮСШ, СДЮШОР        

м. Суми. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

11  З метою подальшого стимулювання 

працівників закладу,  подати клопотання на 

нагородні матеріали на кращих працівників 

Адміністрація  

12  Відвідувати уроки фізичної культури в ЗНЗ з 

метою відбору здібних дітей до занять спортом 

на відділеннях ДЮСШ 

Тренери-викладачі.  

13 Проведення вступних контрольних нормативів 

для груп першого року навчання 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

14 Провести в навчальних групах первинні та 

вступні інструктажі з відмітками у відповідних 

журналах. 

Відповідальна 

особа з О.П. та 

Б.Ж., тренери-

викладачі. 

 

15 Провести засідання тренерської ради  

відділення легкої атлетики. 

Ст. тренер –

викладач. 

 

16 Взяти участь у відкритому турнірі з дзюдо 

пам’яті Кисіля В.О.. 

Тренери-викладачі.  

17 Взяти участь у чемпіонаті м. Суми з боксу. Тренер-викладач.  

18 Взяти участь у чемпіонаті області з дзюдо. Тренери-викладачі.  
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19 Взяти участь у Командному чемпіонаті 

України серед ДЮСШ та СДЮШОР. 

Тренери-викладачі.  

20 Взяти участь у Всеукраїнському турнірі з 

дзюдо. 

Тренери-викладачі.  

21 Взяти участь у матчевих зустрічах з баскетболу  Тренер-викладач.  

22 Взяти участь у Чемпіонаті Сумської області з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

Жовтень 

 
1 Провести медичний огляд вихованців з 

відміткою в журналах. 

Адміністрація, 

спортивний лікар. 

 

2 Висвітлювати діяльність закладу в засобах 

масової інформації. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

3 Провести внутрішкільні змагання з боротьби 

дзюдо серед учнів ДЮСШ. 

Адміністрація, т.. 

тренер-викладач. 

 

4 Провести  внутрішкільні змагання з боротьби 

самбо серед учнів ДЮСШ. 

Адміністрація, т.. 

тренери-викладачі. 

 

5 Провести першість відділення легкої атлетики 

серед учнів ДЮСШ. 

Адміністрація, т.. 

тренер-викладач. 

 

6 Взяти участь у чемпіонаті України з боротьби 

самбо. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

7 Взяти участь у обласному чемпіонаті з л/а 

кросу та с/х пам’яті ЗТУ та СРСР В.І.Полякова 

м. Суми. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

8 Взяти участь у обласних змаганнях з боротьби 

дзюдо присвячених пам’яті Героїв АТО. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

9 Взяти участь у ХXVIІІ обласних спортивних 

іграх школярів з л/а кросу м. Суми. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

10 Взяти участь у чемпіонаті України з л\а серед 

юнаків та дівчат.  м. Київ. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

11 Провести засідання тренерської ради школи. Адміністрація.  

12 Взяти участь у чемпіонаті України з дзюдо 

серед молодших кадетів. 

Тренери-викладачі.  

13 Взяти участь у Всеукраїнському турнірі серед 

юнаків та дівчат з дзюдо . 

Тренери-викладачі.  

14 Взяти участь у відкритому чемпіонаті області з 

боксу. 

Тренер-викладач.  

15 Взяти участь у матчевих зустрічах з баскетболу  Тренер-викладач.  

16 Взяти участь у Чемпіонаті Сумської області з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

Листопад 
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1 Оформити документацію на присвоєння 

спортивних розрядів учням ДЮСШ. 

Адміністрація.  

2 Провести засідання тренерської ради 

відділення легкої атлетики. 

Старший тренер –

викладач. 

 

3 Провести засідання тренерської ради 

відділення дзюдо. 

Старший тренер-

викладач. 

 

4 Взяти участь у обласних змаганнях з 

баскетболу м. Суми. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

5 Взяти участь у Всеукраїнському турнірі з 

боротьби дзюдо  пам’яті О. Просовського. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

6 Взяти участь у Всеукраїнських змаганнях 

пам’яті ЗТУ С. Операйла.  М. Київ. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

7 Взяти участь у відкритому чемпіонаті обласної 

ДЮСШ з л/а у приміщенні. м. Суми. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

8 Взяти участь у обласних змаганнях з 

настільного тенісу. 

Адміністрація, 

тренер-викладач. 

 

9 Взяти участь у обласних змаганнях серед учнів 

ДЮСШ з баскетболу м. Суми.  

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

10 Взяти участь у чемпіонаті України з кросу 

серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків 

с.Олексіно. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

11 Взяти участь у відкритому особисто-

командному чемпіонаті Сумської області зі 

спортивної акробатики. 

Тренер-викладач.  

12 Взяти участь у чемпіонаті України зі 

спортивної акробатики. 

Тренер-викладач.  

13 Взяти участь у відкритому чемпіонаті СОО 

ФСТ «Динамо» України з боротьби самбо 

Тренери-викладачі.  

14 Взяти участь у Всеукраїнському турнірі з 

дзюдо «Українка». 

Тренери-викладачі.  

15 Взяти участь у відкритій першості м. 

Тростянець з боксу. 

Тренер-викладач.  

16 Взяти участь у матчевих зустрічах з баскетболу  Тренер-викладач.  

17 Взяти участь у Чемпіонаті Сумської області з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

18 Взяти участь у чемпіонаті України «Стрімкий 

м’яч» з гандболу. 

Тренер-викладач.  

Грудень 

 
1 Взяти участь в дитячій легкій атлетиці ІААФ. Адміністрація,трен

ери-викладачі. 

 

2 Підготувати річний звіт за формою  2 –ФК, Адміністрація.  
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ФК-5. 

3 Взяти участь  у обласних змаганнях пам’яті 

ЗТУ М.Філенка серед учнів ДЮСШ . 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

 

4 Взяти участь у Всеукраїнських змаганнях зі 

спортивної ходьби на призи В. Голубничого   

м. Суми. 

Адміністрація , 

тренери-викладачі. 

 

5  Підтримувати тісний контакт з директорами , 

заступниками директорів з виховної роботи, 

класними керівниками, вчителями фізичної 

культури ЗНЗ з метою залучення дітей до 

занять в ДЮСШ. 

Тренери-викладачі  

6 Взяти участь в Новорічних святах в ЗНЗ міста. Тренери- викладачі  

7 Провести засідання тренерської ради школи. Адміністрація.  

8 Взяти участь у відкритому турнірі м. Ромни з 

боротьби дзюдо. 

Тренери-викладачі  

9 Взяти участь у відкритому обласному турнірі з 

боротьби самбо. 

Тренер-викладач 

 

 

10 Взяти участь у турнірі з боксу. Тренер-викладач  

11 Взяти участь у відкритому чемпіонаті області з 

дзюдо. 

Тренери-викладачі  

12 Взяти участь у відкритому Всеукраїнському 

турнірі зі спортивної акробатики.  

Тренер-викладач  

13 Взяти участь у «Кубку ректора СумДУ» з міні-

футболу серед ДЮСШ Сумської області. 

Тренери-викладачі  

14 Взяти участь у матчевих зустрічах з баскетболу  Тренер-викладач.  

15 Взяти участь у обласних змаганнях з 

баскетболу серед учнів ДЮСШ. 

Тренер-викладач.  

16 Взяти участь у Чемпіонаті Сумської області з 

футболу. 

Тренери-викладачі.  

 

2.2. Навчальна робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальний 

Термін 

виконання 

Відмітки 

про 

виконання 

1.  

Провести та затвердити тарифікацію 

тренерів-викладачів. 

 

Адміністрація. Серпень. 

 

2.  

Скласти та подати засновнику 

попереднє навантаження та 

комплектування навчально-

тренувальних груп на 2019-2020 

Адміністрація , 

тренери-

викладачі. 

Травень. 
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навчальний рік. 

3.  

Скласти розклад занять навчально-

тренувальних груп на новий 

навчальний рік. 

Адміністрація , 

тренери-

викладачі. 

Серпень. 

 

4.  

Скласти план роботи тренерських рад, 

відділень. 

 

Адміністрація,с

т. тренер - 

викладач. 

Липень. 

 

5.  

Скласти план роботи тренерської ради 

школи. 

 

Адміністрація. Липень. 

 

6.  

Розробити  учбову документацію: 

− заяви вихованців; 

− списки навчальних груп; 

− навчальні програми з видів спорту; 

− протоколи здачі нормативів 

(вступні, перевідні). 

Адміністрація. Червень. 

 

7.  

Планово відвідувати заняття з метою 

надання допомоги в роботі тренерсько 

–  викладацького складу. 

 

Адміністрація. 
Протягом 

року. 

 

8.  

Контроль виконання планів 

проведення спортивно – масових 

заходів під час канікул. 

 

Адміністрація. 
Протягом 

року. 

 

9.  

Перевірка ведення навчальної 

документації.  

 

Адміністрація. 
Протягом 

року. 

 

10.  
Систематично проводити інструктаж з 

учнями при виїзді на змагання. 

Адміністрація , 

тренери-

викладачі 

Протягом 

року. 

 

11.  

Висвітлювати в засобах масової 

інформації всі спортивно – масові 

заходи  в яких приймають участь 

вихованці ДЮСШ. 

Адміністрація , 

тренери-

викладачі. 

Постійно. 

 

12.  
Вести контроль за веденням журналів 

тренерів-викладачів 
Адміністрація. 

Протягом 

року. 

 

13.  

Вести контроль за виконанням 

програмного матеріалу у навчально-

тренувальних групах. 

Адміністрація. 
Протягом 

року. 
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2.3. Виховна робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітки 

про 

виконання 

1.  
Проводити виховну роботу в ході 

навчально-тренувального процесу. 

Протягом 

року. 

Тренери-

викладачі. 
 

2.  

Провести індивідуальні та колективні 

бесід з питань морального та 

естетичного виховання, попередження 

правопорушень, профілактика 

здорового способу життя, БЖД. 

Протягом 

року. 

Тренери-

викладачі. 
 

3.  

Провести усі види інструктажів з 

попередження дитячого травматизму, 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки та 

інших життєво важливих питань. 

Протягом 

року. 

Тренери-

викладачі. 
 

4.  

Підтримувати зв’язки з 

адміністраціями ЗНЗ та класними 

керівниками учнів, які займаються у 

ДЮСШ, з метою здійснення контролю 

за успішністю і дисциплінованістю 

учнів. 

Постійно. 
Тренери-

викладачі. 
 

5.  

Залучати старших спортсменів та 

батьків до поточного ремонту 

спортивного інвентарю та обладнання. 

Протягом 

року. 

Тренери-

викладачі. 
 

6.  

Залучати учнів ДЮСШ до організації 

спортивно-масової роботи в 

загальноосвітніх школах. 

Протягом 

року. 

Тренери-

викладачі. 
 

7.  

Провести під час виїзду на змагання 

колективні відвідування історичних та 

пам’ятних місць. 

Протягом 

року. 

Тренери-

викладачі. 
 

8.  

Проводити командний огляд змагань із 

видів спорту, серед команд та 

спортсменів високого класу, з 

послідуючим аналізом та 

обговоренням. 

Протягом 

року. 

Тренери-

викладачі. 
 

9.  
Підтримувати зв’язок із Ветеранами 

Великої Вітчизняної війни. 
Постійно. 

Тренери-

викладачі. 
 

10.  

Проводити суботники по прибиранню 

спортзалів, здійснювати дрібний 

ремонт спортивного інвентарю та 

обладнання. 

Протягом 

року. 

Тренери-

викладачі. 
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11.  

Роз’яснювати і впроваджувати в життя 

державні тести і нормативи, як 

критерії фізичного здоров’я населення. 

 

Протягом 

року. 

Тренери-

викладачі. 
 

12.  

Висвітлювати в засобах масової 

інформації досягнення вихованців 

ДЮСШ.  

Протягом 

року. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

 

 

2.4. Спортивно – масова робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітки 

про 

виконання 

1.  

Брати участь у підготовці та 

проведенні спортивно – масових 

заходів: 

− День здоров’я; 

− День молоді; 

− День захисту дітей; 

− День фізичної культури і спорту; 

− Олімпійський день бігу; 

− спортивно масові змагання ; 

− участь у міських, обласних та 

Всеукраїнських змаганнях. 

Протягом 

року. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

 

2.  
Розробляти, поновляти Положення 

змагань відкритої першості ДЮСШ. 

Протягом 

року. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

 

3.  

Забезпечувати участь вихованців 

ДЮСШ в змаганнях та спортивно-

масових заходах різного рівня. 

Постійно. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

 

4.  

Своєчасно оформлювати всю 

необхідну документацію по підсумкам 

проведення змагань різного рівня. 

Протягом 

року. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

 

5.  

Систематично вести облік результатів 

виступів вихованців ДЮСШ у 

змаганнях різного рівня. 

Протягом 

року. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

 

6.  

Скласти План календар спортивно-

масової роботи Охтирської ДЮСШ  на 

2019-2020 навчальний рік. 

Липень.  
Тренери- 

викладачі 
 

7.  

Контролювати виконання плану 

спортивно-масової роботи Охтирської 

ДЮСШ. 

Протягом 

року. 
Адміністрація  
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2.5. Методична робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 

Відмітки 

про 

виконання 

1.  

Постійно надавати методичну 

допомогу тренерам у 

вдосконалені оволодіння 

методикою проведення 

навчально-тренувального 

процесу. 

Протягом року. Адміністрація.  

2.  

Практикувати проведення 

показових занять ведучих 

тренерів. 

Протягом року. Адміністрація.  

3.  

Вивчити досвід роботи тренерів з 

питання відбору перспективних 

учнів. 

Протягом року. Адміністрація.  

4.  

Провести здачу контрольних та 

перевідних нормативів на 

відділеннях по видам спорту. 

Липень,вересень. 

 

 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

 

5.  

Провести аналіз виконання 

навчальних планів та здачі 

контрольно-перевідних 

нормативів. 

Згідно графіку. Адміністрація.  

6.  

Проводити перевірку журналів  

обліку роботи навчально-

тренувальних груп. 

Протягом року. Адміністрація.  

7.  

Надавати методичну допомогу 

загальноосвітнім школам міста у 

проведенні спортивних змагань, 

культурно-масових заходів. 

Протягом року. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

 

8.  

Організувати підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів  

на курсах,  конференціях, 

семінарах. 

Згідно графіку. 

 
Адміністрація.  

9.  

Після виконання нормативів 

єдиної спортивної класифікації 

присвоювати спортивні розряди  

вихованцям. 

Протягом року. Адміністрація.  

10.  

Визначення вихованців для 

оздоровлення в профільних 

спортивно-оздоровчих таборах у 

Протягом року. Тренери.  
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2019-2020 навчальному році. 

11.  

Підтримувати всебічний зв’язок з   

батьками з метою покращення 

роботи ДЮСШ. 

Протягом року. Адміністрація.  

12.  
Підводити підсумки роботи 

тренерів-викладачів. 
Протягом року. Адміністрація.  

13.  
Оформлювати стенди Охтирської 

ДЮСШ. 
Протягом року. Адміністрація.  

 

3. Медичне забезпечення 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальний 

Термін 

виконання 

Відмітки 

про 

виконання 

1.  
Провести диспансеризацію всіх учнів 

ДЮСШ. 

Медичні 

працівники, 

адміністрація. 

Серпень. 

 

2.  

Підтримувати тісний зв’язок з 

медичними працівниками, проводити 

медичний контроль стану учнів перед 

участю у змаганнях. 

Медичні 

працівники, 

тренери – 

викладачі. 

Постійно. 

 

3.  

Контролювати проходження  

медичних оглядів працівниками 

школи. 

Медичні 

працівники, 

адміністрація. 

Протягом 

року. 

 

4.  

Організовувати медичне 

обслуговування спортивно-масових 

заходів у закладі. 

Медичні 

працівники, 

адміністрація. 

Постійно. 

 

5.  

Систематично проводити бесіди з 

учнями на теми попередження 

спортивного травматизму, здорового 

способу життя, медичного контролю 

та самоконтролю. 

Медичні 

працівники, 

адміністрація. 

Протягом 

року. 

 

6.  

Проводити читання лекцій на медичні 

теми для тренерів, вихованців, батьків. 

 

Медичні 

працівники, 

адміністрація. 

Протягом 

року. 

 

7.  

Забезпечити роботу по профілактиці 

дитячого травматизму. 

 

Медичні 

працівники, 

адміністрація 

Протягом 

року. 

 

8.  

Вести журнал спортивного 

травматизму. 

 

Медичні 

працівники. 
Постійно. 

 

9.  
Систематично контролювати 

санітарний стан спортивних споруд 

Медичні 

працівники, 
Постійно. 
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ДЮСШ. адміністрація. 

10.  

Розробити методику загартування 

дітей по профілактиці простудних 

захворювань. 

 

Медичні 

працівники, 

адміністрація. 

Протягом 

року. 

 

11.  

Придбати медичні аптечки для 

тренерів-викладачів. 

 

Медичні 

працівники, 

адміністрація. 

Серпень. 

 

4. Робота з батьками 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальний 

Термін 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1.  

Проводити зустрічі з батьками 

з питань навчання і виховання 

дітей, щодо формування 

навичок здорового способу 

життя. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 
Постійно. 

 

2.  

Залучати батьків і організації 

до позашкільних заходів: 

походів, екскурсій, спортивно-

масових заходів. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 
Постійно. 

 

3.  

Тренерам-викладачам 

підтримувати тісний зв’язок із 

сім’ями учнів шляхом 

регулярного контакту з 

батьками учнів вдома, під час 

тренування, при проведенні 

сумісних заходів. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 
Постійно. 

 

4.  
Залучати батьків до співпраці з 

спонсорами. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 
Постійно. 

 

5.  

Проводити індивідуальні 

бесіди з батьками: 

− про «важких» підлітків; 

− профілактика 

тютюнопаління, алкоголізму; 

− попередження 

насильства в сім’ї; 

− лікарський контроль 

гігієна харчування. 

 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 
Постійно. 

 

6.  
Інформувати керівництво 

загальноосвітніх шкіл про 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 
Постійно. 
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досягнення учнів. 

 

7.  

Організовувати відвідування 

батьками навчально-

тренувальних занять. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 
Постійно. 

 

8.  

Проводити «Дні відкритих 

дверей» з запрошенням батьків 

на навчально-тренувальні 

заняття. 

Адміністрація, 

тренери-викладачі. 

Протягом 

року. 

 

9.  

Спільно з вчителями фізичної 

культури загальноосвітніх 

заходів брати участь у 

спортивно-масових заходах. 

Тренери-

викладачі. 

Протягом 

року. 

 

 

5. Підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітки про 

виконання 

1.  

Приймати участь в методичних 

семінарах і заняттях по питаннях 

сучасної методики навчання та 

тренування. 

Протягом 

року. 
Адміністрація.  

2.  
Видати наказ про проходження 

курсової перепідготовки. 

Згідно 

графіку 

перепідгото

вки. 

Адміністрація  

3.  

Скласти  та затвердити список 

тренерів-викладачів,  яким 

необхідно підтвердити чи 

отримати категорію тренера – 

викладача протягом 2019-2020 

навчального  року. 

Протягом 

року. 
Адміністрація.  

4.  

Заслухати звіт тренерів-викладачів 

про проходження курсів 

підвищення кваліфікації на 

засіданнях тренерських рад 

Протягом 

року. 
Адміністрація.  

5.  

Контроль за терміном дії та 

своєчасним оформленням 

документів для присвоєння 

тренерських категорій. 

Протягом 

року. 
Адміністрація.  

6.  
Відвідувати навчально-тренувальні  

заняття кращих тренерів. 

Протягом 

року. 
Адміністрація.  
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7.  
Вивчати спортивно методичну 

літературу. 

Протягом 

року. 
Адміністрація.  

8.  

З метою підвищення фахового 

рівня працівників закладу 

організувати суддівство змагань 

тренерами-викладачами. 

Протягом 

року. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі 

 

9.  

Пропагувати впровадження в 

тренерській роботі новітніх 

технологій провідних фахівців. 

Протягом 

року 
Адміністрація  

 

6. План засідань тренерської ради школи 

 на 2019-2020 навчальний рік 

Дата 

прове-

дення 

Питання, що розглядаються на засіданні. Відповідальний за 

підготовку 

питання. 

Відмітка про 

виконання. 

3
0

.0
8

.2
0

1
9

 

         

8
.0

9
.2

0
1

7
. 

1.Про затвердження плану засідань тренерської 

ради ДЮСШ на 2019-2020 н.р. 

Антонова Т.В.  

2. Про вибір секретаря ради на 2019 -2020 

навчальний рік. 

Антонова Т.В.  

3. Про затвердження плану проведення 

тренерських рад відділення боротьби дзюдо, 

легкої атлетики, футболу на 2019-2020 н.р. 

Антонова Т.В.  

4.Про затвердження розміщення навчальних 

груп по спорудах. 

Директор.  

5.Про затвердження тарифікаційного 

навантаження тренерсько - викладацького 

складу. 

Директор.  

6. Про обговорення ведення учбової 

документації у відділеннях.  

Директор.  

7. Організаційні питання.   

3
0

.1
0

.2
0

1
9

 

1.Про результати проведення медичних оглядів 

вихованців та працівників школи. 

Медичний 

працівник. 

 

2. Про підготовку відділення лижних гонок до 

зимового періоду. 

Бондаренко 

В.А. 

 

3.Про результати дотримання техніки безпеки 

на навчально-тренувальних заняттях. 

Директор.  

4. Про результати набору дітей у групи 

першого року навчання. 

Адміністрація, 

ст.тренери-

викладачі. 

 

5. Організаційні питання.   
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2
6

.1
2

.2
0

1
9

 

      

1
0

.0
1

.2
0

1
8
 

1.Про підведення підсумків роботи ДЮСШ за 

перше півріччя 2019-2020 н.р. 

Директор.  

2. Про обговорення плану-календаря  

спортивно-масових заходів серед вихованців 

ДЮСШ області та школярів на 2020р. 

Адміністрація, 

тренери- 

викладачі. 

 

3. Про складання кошторису видатків на 2020р. Директор.  

4. Про результати наповнюваності груп і 

організацію навчально-тренувального процесу 

в групах ПП-1рік, ПП-2року, ПБП-1рік, ПБП-

2рік, ПБП-3рік, ПБП-4рік . 

Адміністрація.  

5.Про результати ведення документації 

тренерами – викладачами. 

Адміністрація.  

6. Організаційні питання. Адміністрація.  

2
8

.0
2

.2
0

2
0

 

1. Про підготовку відділення легкої атлетики 

до весняно – літнього періоду. 

Ст. тренр – 

викладач. 

 

2. Про результати дотримання техніки безпеки 

на навчально-тренувальних заняттях. 

Адміністрація.  

3. Про результати  медичного огляду 

вихованців. 

  

4. Організаційні питання. Адміністрація.  

2
9

.0
4

.2
0

2
0

 

1. Про організацію профільного спортивно  – 

оздоровчого табору для вихованців ДЮСШ. 

Антонова Т.В.  

2.  Про результати наповнюваності груп і 

організацію навчально-тренувального процесу 

в групах ПП-1рік, ПП-2року, ПБП-1рік, ПБП-

2рік, ПБП-3рік, ПБП-4рік. 

Адміністрація.  

4. Про планування роботи тренерсько – 

викладацького складу на період літніх канікул. 

Директор.  

5. Про результати ведення документації 

тренерами -  викладачами. 

Адміністрація.  

6. Організаційні питання. Адміністрація.  

3
0

.0
6

.

2
0
2
0
 1. Про аналіз роботи відділень за 2019-2020 н.р. Директор.  

2. Про  ремонт закладу під час літніх канікул. Адміністрація.  

3. Організаційні питання. Адміністрація.  

1
4

.0
7

.2
0

2
0

 

1. Про підведення підсумків виступів 

вихованців за 2019-2020 навчальний рік 

Адміністрація.  

2.Про підведення підсумків роботи закладу за 

2019-2020 навчальний рік. 

Адміністрація.  

3. Про підведення підсумків роботи 

профільного спортивно-оздоровчого табору 

«Олімпієць». 

Адміністрація.  

4. Організаційні питання. Адміністрація.  
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7. План засідань тренерських рад відділення боротьби 

дзюдо на 2019-2020 навчальний рік 

Дата 

 

Питання що розглядаються Відповідальний Відмітка про 

виконання 

3
0

.0
9

.2
0

1
9

 

1. Про затвердження плану роботи тренерської 

ради на 2019-2020 навчальний рік. 

2. Про прийняття участі у проведенні свята 

присвяченого «Дню фізичної культури і спорту». 

3. Про оформлення та ведення документації у 

відділенні. 

4. Про набір дітей в групи першого року 

навчання. 

5. Про дотримання техніки безпеки на 

навчально-тренувальних заняттях. 

6. Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 

2
9

.1
1

.2
0

1
9

 

    

1. Про організацію та підготовку відділення до 

першості міста з боротьби дзюдо. 

2. Про затвердження плану роботи відділення на 

період зимових канікул. 

3. Про результати виступів вихованців на 

змаганнях. 

4. Про результати дотримання техніки безпеки на 

навчально-тренувальних заняттях. 

5. Про проходження вихованцями медичного 

огляду. 

6. Про набір дітей у групи першого року 

навчання. 

7. Організаційні питання  

Ст. тренер – 

викладач. 
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3
0

.0
1

.2
0

2
0

 

        

1
7

.0
1

.1
8

 

1. Про відбір збірної команди для участі у 

першості області з боротьби дзюдо серед учнів 

ДЮСШ. 

2. Про результати  медичного огляду вихованців. 

3. Про аналіз роботи відділення за перше 

півріччя 2019-2020 н.р. 

4. Про результати стану ведення тренерами-

викладачами документації. 

5. Про результати наповнюваності груп і 

організацію навчально-тренувального процесу в 

групах ПП-1рік, ПП-2року, ПБП-1рік, ПБП-2рік, 

ПБП-3рік, ПБП-4рік.  

6. Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 
3

1
.0

3
.2

0
2
0

 

1. Про  планування роботи відділення на весняно 

– літній період. 

2. Про результати наповнюваності груп і 

організацію навчально-тренувального процесу в 

групах ПП-1рік, ПП-2року,ПБП-1рік, ПБП-2рік, 

ПБП-3рік, ПБП-4рік. 

3. Про результати дотримання техніки безпеки на 

навчально-тренувальних заняттях. 

4. Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 

2
9

.0
5

.2
0

2
0

 

1. Про аналіз роботи відділення за 2019-2020 н.р. 

2. Про роботу відділення в літній період. 

3. Про результати ведення документації 

тренерами-викладачами. 

4. Про організацію роботи профільного 

спортивно-оздоровчого табору з денним 

перебуванням «Олімпієць». 

5. Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 

1
0

.0
7

.2
0

2
0

 1. Про підведення підсумків виступів вихованців 

відділення за 2019-2020 навчальний рік. 

2. Про підведення підсумків роботи профільного, 

спортивно-оздоровчого табору «Олімпієць». 

3. Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 

 

8. План засідань тренерських рад відділення легкої 

атлетики на 2019-2020 навчальний рік 

Дат

а 

Питання що розглядаються Відповідальний Відмітка про 

виконання 
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3
0

.0
9

.2
0

1
9

 
1. Про затвердження плану роботи тренерської ради 

на 2019-2020 навчальний рік. 

2. Про прийняття участі у проведенні свята 

присвяченого «Дню фізичної культури і спорту». 

3. Про участь у чемпіонаті України серед 

вихованців  ДЮСШ. 

4. Про підготовку команди до легкоатлетичного 

кросу пам’яті В.І.Полякова. 

5. Про оформлення та ведення документації у 

відділенні. 

6. Про набір дітей в групи першого року навчання. 

7. Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 
2

7
.1

1
.2

0
1
9

 

1. Про участь у чемпіонаті обласної ДЮСШ у 

приміщенні. 

2. Про результати дотримання техніки безпеки на 

навчально-тренувальних заняттях. 

3. Про організацію роботи відділення під час 

зимових канікул. 

4. Про проходження вихованцями медичного 

огляду. 

5. Про стан набору дітей у групи першого року 

навчання. 

6. Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 

3
0

.0
1

.2
0

2
0

 

1. Про проведення спортивно-масових заходів під 

час зимових канікул. 

2. Про участь вихованців у першості міста з лижних 

гонок. 

3. Про підготовку та участь у чемпіонаті України 

серед учнів ДЮСШ. 

4. Про підготовку до Всеукраїнських змагань на 

призи ЗМСУ Ю.Білонога. 

5. Про результати наповнюваності груп і 

організацію навчально-тренувального процесу в 

групах ПП-1рік, ПП-2року, ПБП-1рік, ПБП-2рік, 

ПБП-3рік. 

6. Про результати  медичного огляду вихованців. 

7. Про ведення документації тренерами – 

викладачами. 

8. Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 
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3
0

.0
3

.2
0

2
0

 
1. Про планування роботи відділення на весняно-

літній період (матчеві зустрічі з волейболу, 

гандболу та футболу). 

2. Про підготовку та участь у чемпіонаті України 

серед вихованців ДЮСШ з двоборства у 

приміщенні. 

3. Про підготовку до Всеукраїнських змаганнях з 

легкоатлетичного кросу пам’яті В.Куца. 

4. Про результати наповнюваності груп і 

організацію навчально-тренувального процесу в 

групах ПП-1рік, ПП-2року, ПБП-1рік, ПБП-2рік, 

ПБП-3рік. 

5. Про результати дотримання техніки безпеки на 

навчально-тренувальних заняттях. 

6.Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 
2

9
.0

5
.2

0
2
0

 

1. Про роботу тренерсько-викладацького складу на 

період літніх канікул. 

2. Про ведення документації тренерами-

викладачами. 

3. Про участь вихованців у чемпіонаті України з 

легкоатлетичного чотириборства. 

4. Про участь вихованців у обласних змаганнях 

серед учнів ДЮСШ. 

5. Про участь вихованців у чемпіонаті України 

серед виховнців ДЮСШ. 

6. Про організацію роботи профільного спортивно-

оздоровчого табору з денним перебуванням 

«Олімпієць». 

7. Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 

1
4

.0
7

.2
0

2
0

 

1.  Про аналіз виступів вихованців відділення у 

змаганнях різного рівня та  аналіз роботи 

відділення за 2019 -2020 навчальний рік. 

2. Про підведення підсумків роботи профільного 

спортивно-оздоровчого табору з денним 

перебуванням «Олімпієць». 

3. Про організацію оздоровлення вихованців у 

наметовому таборі «Сузір’я». 

4. Про ведення документації тренерами-

викладачами. 

5. Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 
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9. План засідань тренерських рад відділення 

футболу на 2019-2020 навчальний рік 
№ 

з\п 

Зміст  Відповідальні  Відмітки про 

виконання 

3
0

.0
9

.2
0

1
9

 

1. Про затвердження плану роботи тренерської 

ради на 2019-2020 навчальний рік. 

2. Про прийняття участі у проведенні свята 

присвяченого «Дню фізичної культури і 

спорту». 

3. Про оформлення та ведення документації у 

відділенні. 

4. Про набір дітей в групи першого року 

навчання. 

5. Про дотримання техніки безпеки на 

навчально-тренувальних заняттях. 

6. Організаційні питання. 

Ст. тренер – 

викладач. 

 

2
7

.1
1

.2
0

1
9

 

1. Про затвердження плану роботи відділення 

на період зимових канікул. 

2. Про результати виступів вихованців на 

змаганнях. 

3. Про результати дотримання техніки безпеки 

на навчально-тренувальних заняттях. 

4. Про проходження вихованцями медичного 

огляду. 

5. Про набір дітей у групи першого року 

навчання. 

6. Організаційні питання 

Ст. тренер-

викладач 

 

2
7

.0
1

.2
0

2
0

 

1. Про аналіз роботи відділення за перше 

півріччя 2019-2020 н.р. 

2. Про результати  медичного огляду 

вихованців. 

3. Про результати стану ведення тренерами-

викладачами документації. 

4. Про результати наповнюваності груп і 

організацію навчально-тренувального процесу 

в групах ПП-1рік, ПП-2року, ПБП-1рік.  

5. Організаційні питання. 

Ст. тренер-

викладач 
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2
7

.0
3

.2
0

2
0

 

1. Про  планування роботи відділення на 

весняно-літній період. 

2. Про результати наповнюваності груп і 

організацію навчально-тренувального процесу 

в групах ПП-1рік, ПП-2року,ПБП-1рік. 

3. Про результати дотримання техніки безпеки 

на навчально-тренувальних заняттях. 

4. Організаційні питання. 

Ст. тренер-

викладач 

 

2
6

.0
5

.2
0

2
0

 

1. Про аналіз роботи відділення за 2019-2020 

н.р. 

2. Про роботу відділення в літній період. 

3. Про результати ведення документації 

тренерами-викладачами. 

4. Про організацію роботи профільного 

спортивно-оздоровчого табору з денним 

перебуванням «Олімпієць». 

5. Організаційні питання. 

Ст. тренер-

викладач 

 

1
1

.0
7

.2
0

2
0

 

1. Про підведення підсумків виступів 

вихованців відділення за 2019-2020  

навчальний рік. 

2. Про підведення підсумків роботи 

профільного, спортивно-оздоровчого табору 

«Олімпієць». 

3. Організаційні питання. 

 

Ст. тренер-

викладач 
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10. Графік внутрішкільного контролю 

 Охтирської ДЮСШ 

на 2019-2020 н. р. 
 

№ 

з\

п 

 

Зміст 

 

Відділення 

Термін перевірки  

Тренери-викладачі 

 

Відповідальні 

Відмітки 

про 

виконання 
І півріччя ІІ півріччя 

1 Стан набору дітей у групи 

першого року навчання. 

 

Відділення 

ДЮСШ 

 

 

Жовтень. 

  

Тренери-

викладачі всіх 

відділень 

ДЮСШ. 

Антонова Т.В.  

2 Стан ведення документації 

тренерами-викладачами 

 

Відділення 

ДЮСШ 

 

Грудень. 

 

Квітень. 

Тренери-

викладачі всіх 

відділень 

ДЮСШ. 

Директор, 

заступник 

директора по 

навчально-

тренувальній 

роботі  

 

 

 

3 

Дотримання техніки 

безпеки на навчально-

тренувальних заняттях. 

 

Відділення 

ДЮСШ 

 

 

Жовтень. 

 

 

 

 

Лютий. 

Тренери-

викладачі всіх 

відділень 

ДЮСШ. 

Директор, 

заступник 

директора по 

навчально-

тренувальній 

роботі 
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4 

 

Наповнюваність груп  і 

організація навчально-

тренувального процесу 

в групах  ПП - 1 рік, ПП –2 

року, БП-1 рік, БП-2 рік, 

БП-3рік, БП-4 рік.  

 

 

 

Відділення 

ДЮСШ 

 

 

 

Грудень. 

 

 

 

Березень. 

  

 

 

Душков В.О. 

Антонова Т.В. 

 

 

5 

Контролювати 

проходження вихованцями 

медичного огляду. 

 

Відділення 

ДЮСШ 

 

 

Жовтень 

 

 

Січень. 

Тренери-викладачі 

всіх відділень 

ДЮСШ.  

Адміністрація,  

медичний 

працівник. 
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11. Охорона здоров’я та життя учасників навчально-

тренувального процесу 

№з/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітки 

про  

виконанн

я 

1. Перевірка готовності закладу до 

нового навчального року. 

Складання акту обстеження 

спортивного залу. 

Серпень. Комісія. 

 

2. Організувати систематичне 

ознайомлення та виконання всіма 

працівниками й вихованцями 

нормативних документів з охорони 

праці, пожежної безпеки, 

санітарної гігієни з метою 

збереження життя учнів. 

Постійно. 

Адміністрація, 

відповідальна 

особа. 

 

3. Забезпечити провітрювання всіх 

приміщень, службових приміщень 

та прибирання їх із застосуванням 

хлорного розчину. 

Постійно. 
Адміністрація, 

техперсонал 

 

4. Забезпечити проходження 

працівниками закладу медогляду. Раз на рік. 

Директор 

Медичний 

працівник. 

 

5. Призначити відповідальних за 

організацію роботи з охорони 

праці, пожежної безпеки, 

електроприлади. 

Вересень. Директор. 

 

6. Провести інструктажі з 

вихованцями про дотримання 

правил техніки безпеки під час 

занять. Екскурсій, походів, 

суспільно-корисної праці. Вести 

облік інструктажів. 

Вересень, 

постійно. 

Тренери-

викладачі. 

 

 

7. Проводити вступний інструктаж з 

новоприбулими працівниками. 

Протягом 

року. 
Директор 

 

8. Пропаганда здорового способу 

життя: 

- проведення акцій «За здоровий 

спосіб життя»(профілактика 

алкоголізму, наркоманії, 

Протягом 

року. 
Адміністрація. 
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тютюнопаління); 

- рейди-перевірки з дотримання 

вимог Статуту закладу та 

санітарно-гігієнічного стану 

навчальних приміщень та робочих 

приміщень закладу. 

 

12. Охорона праці та техніка безпеки 

№

з/

п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітки 

про  

виконання 

1 

 Проводити навчання працівників 

ДЮСШ з охорони праці та техніки 

безпеки. 

Постійно. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

 

2 

Проводити інструктажі  з техніки 

безпеки при виїзді на змагання з 

вихованцями ДЮСШ з відміткою в 

журналах реєстрації інструктажів. 

Протягом 

року. 

Тренери-

викладачі. 

 

3 

Проводити навчання з «Надання 

першої медичної допомоги» 

вихованцям. 

Постійно. 
Медичні 

працівники. 

 

4 

Тренувальна евакуація працівників 

та вихованців при виникненні 

пожежі. 

Постійно. Адміністрація. 

 

5 

 З метою попередження дитячого 

травматизму проводити 

інструктажі для вихованців з 

правил дорожнього руху, 

поводження на берегах водойм, в 

побуті, правила безпеки під час 

проведення спортивно-масових 

заходів та тренувальних занять. 

Постійно. 
Тренери-

викладачі. 

 

6 

Скласти та затвердити наказ 

- Створення комісії з прийняття в 

експлуатацію спортивних споруд у 

закладі. 

Серпень. Адміністрація. 

 

7 

Скласти та затвердити наказ 

   - Випробування і перевірки 

спортивного обладнання закладу на 

2019-2020 навчальний рік. 

Серпень. Комісія. 

 

8 
Забезпечити виконання санітарно-

гігієнічних вимог у спортивних 

Протягом 

року. 

Адміністрація, 

прибиральник 
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залах та інших приміщення 

закладу. 

службових 

приміщень. 

9 

Своєчасно проводити інструктажі з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки 

з працівниками із записами у 

відповідних журналах. 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

завгосп. 

 

 

13. Фінансово-господарська діяльність 

№

з/

п 

Зміст роботи Відповідальний 
Термін 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1.  

Провести тарифікацію і визначити 

попереднє навантаження тренерів на 

2019-2020 навчальний рік. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

Травень. 

 

2.  
Скласти кошторис витрат на 2019-

2020 навчальний рік. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

Травень. 

 

3.  

Скласти та затвердити кошторис 

витрат на участь вихованців у 

змаганнях , відрядження  тренерів-

викладачів  на змагання згідно 

календарного плану спортивно-

масових заходів Сумського 

обласного відділення( філії) 

Комітету з фізичного виховання та 

спорту на 2020 рік . 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

Грудень. 

 

4.  Провести інвентаризацію майна. Адміністрація.  Квітень.  

5.  
Провести поточний ремонт 

приміщень ДЮСШ. 

Адміністрація, 

тренери-

викладачі. 

Липень. 

 

6.  
Поповнити матеріальну базу 

закладу. 
Адміністрація. 

Протягом 

року. 

 

7.  
Придбати медикаменти та 

дезінфікуючі засоби. 

Мед. 

працівники, 

адміністрація. 

Серпень. 

 

8.  
Придбати канцелярські товари, 

методичну літературу. 
Адміністрація. Серпень. 

 

9.  
Замовити бланки  та журнали 

навчальної документації. 
Адміністрація. Червень. 

 

10.  Залучати громадські, а також Адміністрація. Протягом  
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державні кошти для проведення  

профільного спортивно – 

оздоровчого табору. 

року. 

11.  
Проводити контроль за станом 

охорони праці і ТБ в закладі. 
Адміністрація. Постійно. 

 

12.  

 Здійснювати планування ремонту 

школи. 

 

Адміністрація. 
Протягом 

року. 

 

13.  

Доцільно використовувати бюджетні 

кошти. 

 

Адміністрація. Постійно. 

 

14.  
Надати пропозиції преміювання 

тренерів-викладачів школи. 
Адміністрація. Вересень. 

 

15. 1 
Своєчасно подавати статистичну 

звітність. 
Адміністрація. Постійно. 

 

 

 

 

 
 
 
 


